
أظهر وجهك

� يقدم صاحب العمل عرًضا يف الجولة األوىل من 

املفاوضات.

نقف معا ومتحدون وراء املطلب. انضم إىل حملتنا املصورة 

وارفع صورتك عىل موقعنا اإللكرتو�.

املزيد من املعلومات والرفع:
psl.verdi.de/tarifrunde2023
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ال يوجد عرض يف الجولة األوىل من املفاوضات

يف الجولة األوىل من املفاوضات يف 6 يناير 2023،

ver.di طالب اتحاد قطاع الخدمات املوحد
براتب إضايف بنسبة %15 لجميع املوظف¬ 

املعين¬ و 200 يورو شهريًا للمتدرب¬ 
والدارس¬ مزدوجي املسار من رشكة الربيد 

األملا� Deutsche Post AG. وينبغي أيًضا 
ترسيخ عالوة الربيد. تعمل الرشكة بشكل رائع 

ويحتاج املوظفون إىل زيادة كبÍة يف األجور!

ويتوقع اتحاد ver.di نتائج ملموسة من رشكة 
الربيد األملا� Deutsche Post AG يف الجولة 

الثانية من املفاوضات يومي 18 و 19 يناير 
.2023

نحن ذو قيمة أكرب!

موقف جهة صاحب العمل واضح: إنه ليس 
مستعًدا بعد لدفع تعويضات التضخم والس ح 

للموظف� باملشاركة يف نجاح الرشكة.  

نحن نستحق املزيد! ال يزال مطلبنا رضوريا 
وعادال وممكنا. نحن نحتاج إىل %15 - و¡كننا 

أيضا فرض ذلك املطلب. وإذا ¬ ترغب رشكة 
الربيد األملا½ Deutsche Post AG يف فهم 

ذلك، فسوف نضطر إىل إظهار ذلك لها.

أظهر وجهك تأييًدا ملطلب %15

نحن نريد أن نظهر قبل الجولة التالية من 
املفاوضات أن نظهر أننا جادين يف مقصدنا. 

ومن خالل عدة آالف من صور الزمالء، نوضح 
أننا نقف متحدين وراء مطلبنا.  

أظهر أنك مستعد أيًضا لفرض مطلبنا!

ما عليك سوى رفع صورة لك عىل موقعنا 
اإللكرتو½ وإظهار وجهك تأييًدا ملطلب 15%. 

ومن خالل الصور التي تم جمعها، سوف نوضح 
عىل امللصقات ووسائل التواصل االجت عي 

وعىل موقعنا اإللكرتو½ أننا نعمل مًعا ومتحدون 
من أجل تنفيذ مطلبنا.

معا ×كننا تحقيق املزيد!

تحدث مع زمالئك حول مطلبنا واكسبهم إىل 
صف اتحاد ver.di. وشجع زمالئك عىل رفع 

صورة لهم أيًضا. نحن نسعى لفرض هذا املطلب 
.ver.di جنبًا إىل جنب مع زمالئنا يف اتحاد

هنا املوقع اإللكرتو½ الذي ¡كنك رفع صورتك 
عليه:


